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Anexa nr.5
 

TABEL DE CORESPONDEN  ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI I CODURILE BUGETARE  
DIN CLASIFICA IA INDICATORILOR 

 PRIVIND FINAN ELE PUBLICE � CHELTUIELI, CLASIFICA IA ECONOMIC  

Simbol 
cont Denumire cont contabil 

Titlu 
articol 
alineat 

Clasifica ia în vigoare începând cu anul 2006 

 
   

  
CHELTUIELI 

   01 CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 
  10 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 

6410000 Cheltuieli cu salariile personalului 10.01 Cheltuieli salariale în bani 
  10.01.01   Salarii de baz  
  10.01.02   Salarii de merit 
  10.01.03   Îndemniza ie de conducere 
  10.01.04   Spor de vechime 
  10.01.05   Sporuri pentru condi ii de munc  
  10.01.06   Alte sporuri 
  10.01.07   Ore suplimentare 
  10.01.08   Fond de premii 
  10.01.09   Prim  de vacan  
  10.01.10   Fond pentru posturi ocupate prin cumul 
  10.01.11   Fond aferent pl ii cu ora 
  10.01.12   Îndemniza ii pl tite unor persoane din afara unit ii 

6460000 Cheltuieli cu îndemniza ii de delegare, deta are i alte drepturi salariale în bani 10.01.13   Îndemniza ii de delegare  
  10.01.14   Îndemniza ii de deta are 
  10.01.15   Aloca ii pentru transportul la i de la locul de munc  
  10.01.16   Aloca ii pentru locuin e 

6460000 
6470000 

Cheltuieli cu îndemniza ii de delegare, deta are i alte drepturi salariale în bani 
Cheltuieli din fondul destinat stimul rii personalului 10.01.30   Alte drepturi salariale în bani 
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6420000 Cheltuieli salariale în natur  10.02 Cheltuieli salariale în natur  

  10.02.01   Tichete de mas   
  10.02.02   Norme de hran  
  10.02.03   Uniforme i echipament obligatoriu 
  10.02.04   Locuin  de serviciu folosit  de salariat i familia sa 
  10.02.05   Transportul la i de la locul de munc  
  10.02.06   Tichete de vacan  
  10.02.30   Alte drepturi salariale în natur  

6450000 Cheltuieli privind asigur rile sociale 10.03 Contribu ii 

6450100 Contribu iile angajatorilor pentru asigur ri sociale 10.03.01   Contribu ii de asigur ri sociale de stat 

6450200 

 

Contribu iile angajatorilor pentru asigur ri de omaj 

 10.03.02   Contribu ii de asigur ri de omaj  

6450300 Contribu iile angajatorilor pentru asigur ri sociale de s n tate 10.03.03   Contribu ii de asigur ri sociale de s n tate  

6450400 Contribu iile angajatorilor pentru accidente de munc  i boli profesionale 10.03.04   Contribu ii de asigur ri pentru accidente de munc  i boli profesionale 

6450800 Alte cheltuieli privind asigur rile i protec ia social  10.03.05   Prime de asigurare via  pl tite de angajator pentru angaja i 

6450500 Contribu iile angajatorilor pentru concedii i indemniza ii  10.03.06   Contribu ii pentru concedii i indemniza ii 

   20 TITLUL II BUNURI I SERVICII  

   20.01 Bunuri i servicii 

6020800 Cheltuieli privind alte materialele consumabile 20.01.01   Furnituri de birou 

6020800 Cheltuieli privind alte materialele consumabile 20.01.02   Materiale pentru cur enie 

6100000 Cheltuieli privind energia i apa 20.01.03   Înc lzit, iluminat i for  motric  

6100000 Cheltuieli privind energia i apa 20.01.04   Ap , canal i salubritate 

6020200 Cheltuieli privind combustibilul 20.01.05   Carburan i i lubrifian i 

6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb 20.01.06   Piese de schimb 

6240000 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal 20.01.07   Transport 

6260000 Cheltuieli po tale i taxe de telecomunica ii 20.01.08   Po t , telecomunica ii, radio, tv, internet  
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6010000 Cheltuieli cu materiile prime 

6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare 

6020800 Cheltuieli privind alte materialele consumabile 

6280000 Alte cheltuieli cu servicii executate de ter i 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale - cheltuieli curente 

20.01.09  Materiale i prest ri de servicii cu caracter func ional 
 

6280000 Alte cheltuieli cu servicii executate de ter i 

6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 

6020300 Cheltuieli privind materialele de ambalat 

6020500 Cheltuieli privind semin ele i materialele de plantat 

6010000 Cheltuieli cu materiile prime 

20.01.30   Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare 

6110000 Cheltuieli cu între inerea i repara iile 20.02 Repara ii curente  

6020000 Cheltuieli cu materiale consumabile 20.03 Hran  

6020700 Cheltuieli privind hrana 20.03.01   Hran  pentru oameni 

6020600 Cheltuieli privind furajele 20.03.02   Hran  pentru animale 

6020900 Cheltuieli privind medicamentele i materialele sanitare 20.04 Medicamente i materiale sanitare 

   20.04.01   Medicamente  

   20.04.02   Materiale sanitare 

   20.04.03   Reactivi 

   20.04.04   Dezinfectan i 

6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 

   20.05.01   Uniforme i echipament 

   20.05.03   Lenjerie i accesorii de pat 

   20.05.30   Alte obiecte de inventar 

6140000 Cheltuieli cu deplas ri, deta ri, transfer ri 20.06 Deplas ri, deta ri, transfer ri 

   20.06.01   Deplas ri interne, deta ri, transfer ri 

   20.06.02   Deplas ri în str in tate 

6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 20.09 Materiale de laborator 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.10 Cercetare - dezvoltare 
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6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 20.11 C r i, publica ii i materiale documentare 
6220000 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile 20.12 Consultan  i expertiz  
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.13 Preg tire profesional  
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.14 Protec ia muncii 
6090000 Cheltuieli cu alte stocuri 20.15 Muni ie, furnituri i armament de natura activelor fixe pentru armat  
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.16 Studii i cercet ri 
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.18 Pl i pentru finan area patrimoniului genetic al animalelor 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.19 Contribu ii ale administra iei publice locale la realizarea unor lucr ri i servicii de 
interes public local, în baza unor conven ii sau contracte de asociere 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.20 Reabilitare infrastructur  program inunda ii pentru autorit i publice locale 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.21 Meteorologie  

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.22 Finan area ac iunilor din domeniul apelor 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.23 Prevenirea i combaterea inunda iilor i înghe urilor  

6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate 20.24 Comisioane i alte costuri aferente împrumuturilor 
   20.24.01   Comisioane i alte costuri aferente împrumuturilor externe 
   20.24.02   Comisioane i alte costuri aferente împrumuturilor interne 
   20.24.03   Stabilirea riscului de ar  

   20.24.04   Comisioane i alte costuri aferente împrumuturilor preluate de MFP în baza OUG 
64/2007 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.25 Cheltuieli judiciare i extrajudiciare derivate din ac iuni în reprezentarea intereselor 
statului, potrivit dispozi iilor legale 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.27 Tichete cadou 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.28 Ajutor public judiciar 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.30 Alte cheltuieli 

6230000 Cheltuieli de protocol, reclam  i publicitate 20.30.01   Reclam  i publicitate 

6230000 Cheltuieli de protocol, reclam  i publicitate 20.30.02   Protocol i reprezentare  

6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare 20.30.03   Prime de asigurare non -via  

6120000 Cheltuieli cu chiriile  20.30.04   Chirii 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.30.06   Prest ri servicii pentru transmiterea drepturilor 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.30.07   Fondul Pre edintelui/Fondul conduc torului institu iei publice 
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6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.30.08   Fondul Primului ministru 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.30.09  Executarea silit  a crean elor bugetare 

6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate 

6580000 Alte cheltuieli opera ionale 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 

20.30.30  
 

Alte cheltuieli cu bunuri i servicii 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.31 Finan area unor ac iuni de s n tate din cadrul unit ilor sanitare din re eaua 
administra iei publice locale ***) 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.32 Finan area programelor na ionale de s n tate derulate de unit ile sanitare din 
re eaua administra iei publice locale ***) 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.33 Finan area asisten ei medicale desf urate în cabinetele medicale din unit ile de 
înv mânt ***) 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.34 Finan area din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii pentru ac iuni de s n tate 
din cadrul unit ilor sanitare din re eaua administra iei publice locale ***) 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.35 Finan area din veniturile proprii ale Ministerului S n t tii pentru programele na ionale 
de s n tate derulate de unit ile sanitare din re eaua administra iei publice locale ***) 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � cheltuieli curente 20.36 Finan area cabinetelor de medicin  legal  din cadrul unit ilor sanitare din re eaua 
administra iei locale ***) 

     

NOT ***): Ace ti indicatori se reg sesc doar în bugetul Ministerului S n t ii, respectiv 
al Direc iilor de S n tate Public  Jude ene i vor reflecta sumele destinate finan rii 
programelor i ac iunilor de s n tate, iar în bugetele beneficiarilor programelor i 
ac iunilor de s n tate(unit i sanitare, cabinete medicale din unit ile de înv mânt, 
etc) cheltuielile se vor detalia în func ie de natura lor  

6660000 Cheltuieli privind dobânzile 30 TITLUL III DOBÂNZI   

6660000 Cheltuieli privind dobânzile 30.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 

   30.01.01   Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 

   30.01.02   Dobânzi aferente creditelor interne garantate  

   30.01.03   Prime la emisiunea titlurilor de stat 

6660000 Cheltuieli privind dobânzile 30.02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 

   30.02.01   Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 

   30.02.02   Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite  

   30.02.03   Dobânzi aferente creditelor externe garantate i/sau directe subîmprumutate 
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   30.02.04   Prime la emisiunea titlurilor de stat 

   30.02.05   Dobânzi aferente datoriei publice externe locale  

6660000 Cheltuieli privind dobânzile 30.03 Alte dobânzi 

  30.03.01   Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur 

   30.03.02   Dobânda datorat  trezoreriei statului 

   30.03.03   Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului 

   30.03.04   Dobânzi la depozite i disponibilit i p strate în contul trezoreriei statului 

   30.03.05   Dobânzi la opea iunile de leasing 

   30.03.06   Dobânzi din tranzac ii financiare 

6660000 Cheltuieli privind dobânzile 30.04  Dobânzi aferente împrumuturilor preluate de MFP în baza OUG 64/2007 

6700000 Subven ii 40 TITLUL IV SUBVEN II  

6700000 Subven ii  SUBVEN II  

   40.01 Subven ii pe produse 

   40.02 Subven ii pe activit i 

   40.03 Subven ii pentru acoperirea diferen elor de pre  i tarif 

   40.04 Subven ii pentru sus inerea transportului feroviar public de c l tori 

   40.05 Subven ii pentru transportul de c l tori cu metroul 

   40.06 Ac iuni de ecologizare 

   40.07 Valorificarea cenu ilor de pirit  

   40.08 Subven ii pentru dobânzi la credite bancare 

   40.09 Pl i c tre angajatori pentru formarea profesional  a angaja ilor 

   40.10 Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munc   

   40.11 Prime acordate produc torilor agricoli 

   40.12 Subven ii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultur  

   40.13 Sus inerea exportului, a mediului de afaceri i a tranzac iilor interna ionale 
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   40.14 Sus inerea infrastructurii de transport 

   40.15 Sprijinirea produc torilor agricoli  

   40.16 Programe de conservare sau de închidere a minelor 

   40.17 Programe de protec ie social  i integrare socioprofesional  a persoanelor cu handicap 

   40.18 Protec ie social  în sectorul minier 

   40.19 Pl i pentru stimularea cre rii de locuri de munc  

   40.20 Subven ii pentru compensarea cre terilor neprevizionate ale pre urilor la combustibili 

   40.30 Alte subven ii 

   50 TITLUL V FONDURI DE REZERV   

   50.01 Fond de rezerv  bugetar  la dispozi ia Guvernului 

   50.02 Fond de interven ie la dispozi ia Guvernului 

   50.04 Fond de rezerv  bugetar  la dispozi ia autorit ilor locale 

  51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNIT I ALE ADMINISTRA IEI PUBLICE  

6710000 Transferuri curente între unit i ale administra iei publice 51.01 Transferuri curente  

   51.01.01  Transferuri c tre institu ii publice  

   51.01.02  Finan area de baz  a înv mântului superior 

   51.01.03  Ac iuni de s n tate  

   51.01.04  Finan area drepturilor acordate persoanelor cu handicap 

   51.01.05  Finan area aeroporturilor de interes local 

   51.01.06  Transferuri din Fondul de interven ie 

   51.01.07  Transferuri din bugetul de stat c tre bugetul asigur rilor sociale de stat 

   51.01.08   Transferuri din bugetul de stat c tre bugetul asigur rilor pentru omaj 

   51.01.09   Transferuri privind contribu ii de s n tate pentru persoane care satisfac serviciul militar 
în termen 
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   51.01.10   Transferuri privind contribu ii de s n tate pentru persoane care execut  pedepse 
private de libertate sau arest preventiv 

   51.01.11   Transferuri din bugetul de stat c tre bugetul fondului na ional unic de asigur ri sociale 
de s n tate 

   51.01.12   Contribu ia persoanelor asigurate pentru finan area ocrotirii s n t ii  

   51.01.13   Transferuri pentru lucr rile de cadastru imobiliar 

   51.01.14   Transferuri din bugetele consiliilor jude ene pentru finan area centrelor de zi pentru 
protec ia copilului 

   51.01.15   Transferuri din bugetele locale pentru institu iile de asisten  social  pentru persoanele 
cu handicap 

   51.01.16   Transferuri din bugetul asigur rilor sociale de stat c tre bugetul fondului na ional unic 
de asigur ri sociale de s n tate  

   51.01.17   Transferuri din bugetul asigur rilor pentru omaj c tre bugetul asigur rilor sociale de 
stat 

   51.01.18  
Transferuri din bugetul asigur rilor pentru omaj c tre bugetele locale pentru 
finan area programelor pentru ocuparea temporar  a for ei de munc  i 
subven ionarea locurilor de munc  

   51.01.19  Transferuri din bugetul asigur rilor pentru omaj c tre bugetul fondului na ional unic de 
asigur ri sociale de s n tate 

   51.01.20  
Transferuri din bugetul asigur rilor pentru omaj c tre bugetul asigur rilor sociale de 
stat reprezentând asigurare pentru accidente  de munc  i boli profesionale pentru 
omeri pe durata practicii profesionale 

   51.01.21  
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigur ri pentru accidente de munc  i 
boli profesionale, c tre fondul na ional unic de asigur ri sociale de s n tate, 
reprezentând contribu ia de asigur ri sociale de s n tate pentru persoanele aflate în 
concediu medical din cauz  de accident de munc  sau boal  profesional  

   51.01.22  Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului 

   51.01.23  V rs minte efectuate c tre bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de 
s n tate din valorificarea crean elor bugetare 

   51.01.24   Transferuri din bugetele consiliilor locale i jude ene pentru acordarea unor ajutoare 
c tre unit ile administrativ-teritoriale în situa ii de extrem  dificultate 

   51.01.25   Programe pentru s n tate 

   51.01.26   Transferuri privind contribu ia de asigur ri sociale de s n tate pentru persoanele aflate 
în concediu pentru cre terea copilului. 

   51.01.27   Transferuri c tre bugetele locale din venituri din privatizare realizate de AVAS 

   51.01.28   Între inerea infrastructurii rutiere 
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   51.01.30   Transferuri privind contribu ia de s n tate pentru pensionari 

   51.01.31   Transferuri privind contribu ii de s n tate pentru persoane beneficiare de ajutor social 
   51.01.32   Reabilitarea termic  a cl dirilor de locuit 
   51.01.34   Transferuri pentru compensarea cre terilor neprev zute ale pre urilor la combustibili 
 

  51.01.35   Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii Publice c tre fondul de 
asigur ri sociale de s n tate 

   51.01.36   Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei 
 

  51.01.37   Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru înc lzirea locuin ei cu lemne, c rbuni, 
combustibili petrolieri 

 
  51.01.38   Transferuri din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area unit ilor de 

asisten  medico-sociale 
   51.01.39   Transferuri din bugetele locale pentru finan area unit ilor de asisten  social  i 

medico-sociale 
   51.01.40   Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-n scu i 
   51.01.41   Transferuri c tre bugetul de stat din dividende i dobânzi încasate de institu iile 

implicate în procesul de privatizare 
 

  51.01.42   Contribu ia v rsat  la bugetul de stat, pentru organizarea i func ionarea Sistemului 
na ional unic pentru apeluri de urgen  

   51.01.43   Transferuri din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area programelor de 
electrificare 

 

  51.01.44   

Transferuri din sumele alocate sistemului de  asigur ri pentru accidente de munc  i 
boli profesionale, c tre fondul na ional unic de asigur ri sociale de s n tate pentru 
concedii i îndemniza ii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporar  de 
munc  din cauz  de accident de munc  sau boal  profesional  

   51.01.45   Transferuri din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area s n t ii 
   51.01.46   Transferuri din bugetele locale pentru finan area cheltuielilor curente din domeniul 

s n t ii 
   51.01.47   Transferuri pentru dezvoltarea institu ional  a înv mântului superior 
   51.01.48   Transferuri din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area camerelor 

agricole 
   51.01.49   Transferuri din bugetele locale pentru finan area camerelor agricole 
 

  51.01.50   Transferuri c tre bugetele locale pentru achitarea obliga iilor restante c tre furnizorii de 
energie termic  i ale centralelor de termoficare 
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  51.01.51   

Transferuri din bugetul de stat c tre fondul de asigur ri sociale de s n tate pentru 
persoanele care se afl  în executarea m surilor prev zute la art.105, 113 si 114 din 
Codul penal, precum i pentru persoanele care se afl  în perioada de amânare sau 
întrerupere a execut rii pedepsei privative de libertate 

   51.01.52   Transferuri din bugetul de stat c tre fondul de asigur ri sociale de s n tate pentru 
cet eni str ini afla i în centrele de cazare 

 
  51.01.53   Transferuri din bugetul de stat c tre fondul de asigur ri sociale de s n tate pentru 

personalul monahal al cultelor recunoscute 
   51.01.54   Transferuri din bugetul de stat c tre bugetele locale destinate finan rii unor programe 

de interes na ional  
   51.01.55   Între inerea infrastructurii feroviare publice 
   51.01.56   Finan area planului sactorial de cercetare din domeniul agricol i de dezvoltare rural  

  51.01.57  Transferuri din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area cheltuielilor 
urgente specifice sezonului rece 

  51.01.58  Transferuri din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru plata arieratelor 

  51.02 Transferuri de capital 

6720000 Transferuri de capital între unit i ale administra iei publice 51.02.01  Finan area str zilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construc iilor de 
cvartale de locuin e noi  

   51.02.02  Investi ii finan ate par ial din împrumuturi externe 
 

  51.02.03  Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate 

   51.02.04  Programul pentru construc ii de locuin e i s li de sport 
 

  51.02.05  Finan area elabor rii i/sau actualiz rii planurilor urbanistice generale  i a 
regulamentelor locale de urbanism 

   51.02.06  Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare 
   51.02.07  Finan area studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 
   51.02.08  Aparatura medical  i echipamente de comunica ii în urgen  
   51.02.09   Finan area ac iunilor privind reducerea riscului seismic al construc iilor existente cu 

destina ie de locuin  
   51.02.10   Pl i în contul creditelor garantate i/sau subîmprumutate 
   51.02.11   Transferuri pentru repara ii capitale la spitale 
   51.02.12   Transferuri pentru finan area investi iilor la spitale 
   51.02.13   Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
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   51.02.14   Programe multianuale de mediu i gospod rire a apelor 
   51.02.15   Finan area unor cheltuieli de capital ale unit ilor de înv mânt preuniversitar 
   51.02.16   Transferuri din bugetul de stat c tre bugetele locale din Fondul Na ional de Dezvoltare 
   51.02.17   Transferuri de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area investi iilor în 

s n tate 
 

  51.02.18   Transferuri de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finalizarea lucr rilor de 
construc ie a a ez mintelor culturale 

   51.02.20   Subprogramul privind alimentarea cu ap  a satelor 
 

  51.02.21   Transferuri de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de 
investi ii în turism 

 
  51.02.22   Transferuri de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area aparaturii 

medicale i echipamentelor de comunica ii în urgen  în s n tate 
 

  51.02.23   Transferuri de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area repara iilor 
capitale în s n tate 

   51.02.24   Transferuri de la bugetul de stat c tre bugetele locale  pentru finan area altor investi ii 
în s n tate 

 
  51.02.25   Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru 

finan area aparaturii medicale i echipamentelor de comunica ii în urgen  în s n tate 
 

  51.02.26   Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru 
finan area repara iilor capitale în s n tate 

 
  51.02.27   Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru 

finan area altor investi ii în s n tate 
   51.02.28   Transferuri din bugetele locale pentru finan area cheltuielilor de capital din domeniul 

s n t ii 
   51.02.29   Alte transferuri de capital c tre institu ii publice 
   51.02.30   Fondul de risc pentru întreprinderi mici i mijlocii 

   51.02.31   Transferuri din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area investi iilor în 
cadrul programelor de interes na ional 

 
  51.02.32   Transferuri din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area investi iilor 

pentru institu iile publice de asisten  social  i unit i de asisten  medico-sociale 
   51.02.33   Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor Fondului Român de 

Contragarantare 
   51.02.34   Transferuri pentru finan area proiectului de investi ii la metrou 

   51.02.35   Subprogramul Modernizarea satului românesc  



 315

Simbol 
cont Denumire cont contabil 

Titlu 
articol 
alineat 

Clasifica ia în vigoare începând cu anul 2006 

   51.02.36   Subprogramul Regenerarea urban  a municipiilor i ora elor 

 
  51.02.37   Subprogramul Infrastructur  la nivel jude ean 

  51.02.38  Programul Na ional de Dezvoltare Local  

  55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  

6730000 Transferuri interne 55.01 A. Transferuri interne 

  55.01.01   Restructurarea industriei de ap rare 
  55.01.02   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic i Sportiv Român 

  55.01.03   Programe cu finan are rambursabil  
  55.01.05   Programul de realizare a sistemului na ional antigrindin  
  55.01.06   Sprijinirea proprietarilor de p duri 
  55.01.07   Programe comunitare 
  55.01.08   Programe PHARE i alte programe cu finan are nerambursabil  
  55.01.09   Programe ISPA 

  55.01.10   Programe SAPARD 
  55.01.12   Investi ii ale agen ilor economici cu capital de stat 
  55.01.13   Programe de dezvoltare 
  55.01.14   Fond Na ional de Preaderare 

  55.01.15   Fond Român de Dezvoltare Social  
 

 55.01.16   Sprijinirea înfiin rii de noi întreprinderi i sus inerea dezvolt rii întreprinderilor mici i 
mijlocii 

 
 55.01.17   Transferuri pentru programe i proiecte de prevenire a accidentelor de munc  i a 

bolilor profesionale 
  55.01.18   Alte transferuri curente interne 

 
 55.01.19   V rs minte la fondul de risc pentru garan iile de stat pentru împrumuturile externe 

(doar pentru institu iile implicate în procesul de privatizare) 
  55.01.20   V rs minte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare i crean elor 

comerciale i privatizare (doar pentru institu iile implicate în procesul de privatizare) 
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 55.01.26   Sprijin financiar pentru construirea de locuin e, reabilitarea, consolidarea i extinderea 

locuin elor existente 
  55.01.28   Cheltuieli neeligibile ISPA 
  55.01.29   Repara ii curente aferente infrastructurii feroviare publice 
  55.01.41   Asisten  pentru dezvoltare alocat  în beneficiul statelor partenere 

  55.01.42   Transferuri din bugetul local c tre asocia iile de dezvoltare intercomunitar  
  55.01.46   Transferuri c tre întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat 
  55.01.47   Plata valorii de executare a garan iei în contul finan atorilor în cadrul programului 

Prima cas  
  55.01.48   Finan area proiectelor de cercetare-dezvoltare i inovare **) 

     
     
 

    

**) În eviden a proprie a ordonatorilor de credite se detaliaz  pe urm toarele 

subdiviziuni: 

- Finan area proiectelor de cercetare-dezvoltare i inovare contractate de institu ii 

publice; 

- Finan area proiectelor de cercetare�dezvoltare dezvoltare i inovare contractate de 

unit i i institu ii de cercetare, altele decât institu iile publice, precum i de persoane 

fizice autorizate; 

  55.01.49   Transferuri pentru finan area cercet rii in domeniul economic 
  55.01.50   Sume rezultate din executarea garan iilor acordate din bugetul de stat 
  55.01.51   Transferuri interne c tre bugetele locale 
  55.01.52   Transferuri interne c tre operatorii economici 
  55.01.53   Transferuri pentru finan area lucr rilor de paz  i între inere la Combinatul Minier 

Krivoi Rog Ucraina 
 

 55.01.54   Transferuri pentru achitarea obliga iilor restante c tre furnizorii de energie termic  i 
ale centralelor de termoficare 

 
 55.01.55  Transferuri pentru finan area lucr rilor de împ durire 

6740000 Transferuri în str in tate  55.02 B. Transferuri curente în str in tate (c tre organiza ii interna ionale) 

  55.02.01   Contribu ii i cotiza ii la organisme interna ionale 
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  55.02.02   Cooperare economic  interna ional  

  55.02.03   Asisten  pentru dezvoltare alocat  în str in tate 

  55.02.04   Alte transferuri curente în str in tate 

  55.02.05   Contribu ia Romaniei la Fondul European pentru Dezvoltare 

6750000 Contribu ia României la bugetul Uniunii Europene 55.03 C. Contribu ia României la bugetul U.E. 

   55.03.01  Contribu ii din taxe vamale 
   55.03.03  Contribu ii din sectorul zah rului 

   55.03.04  Contribu ii din resursa TVA 
   55.03.05  Contribu ii pentru corec ia/rabatul acordat Marii Britanii 
   55.03.06  Contribu ii din resursa VNB 
   55.03.07  Contribu ii suplimentare i neprev zute 
   55.03.10  Contribu ii pentru reducerile în favoarea rilor de jos i Suediei 

6750000 Contribu ia României la bugetul Uniunii Europene 55.04 D. Alte pl i c tre UE 

   55.04.01  Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zah rului în 
Comunitatea European  

   55.04.02   Contribu ia României la Fondul de Cercetare pentru C rbune i O el 

   55.04.03   Plata contribu iei anuale de membru la întreprinderea comun  european  pentru ITER 
i pentru dezvoltarea energiei de fuziune 

   56 Titlul VIII PROIECTE CU FINAN ARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE  

   56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional  (FEDR ) 

   56.01.01   Finan area na ional   

   56.01.02   Finan area extern  nerambursabil  

   56.01.03   Cheltuieli neeligibile  

   56.01.04   Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up 

   56.02 Programe din Fondul Social European (FSE) 
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   56.02.01   Finan area na ional  

   56.02.02   Finan are extern  nerambursabil   

   56.02.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 
   56.03.01   Finan area na ional   
   56.03.02   Finan area extern  nerambursabil   

   56.03.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.03.04   Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up 
   56.04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural  (FEADR) 
   56.04.01   Finan area na ional   
   56.04.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.04.03   Cheltuieli neeligibile   
   56.05   Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 
   56.05.01   Finan area na ional   
   56.05.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.05.03   Cheltuieli neeligibile   
   56.06 Programe din Fondul European de Garantare Agricol  (FEGA) 
   56.06.01   Finan area na ional   
   56.06.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.06.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.07 Programe Instrumentul de Asisten  pentru Preaderare (IPA) 
   56.07.01   Finan area na ional   
   56.07.02   Finan area extern  nerambursabil  
   56.07.03   Cheltuieli neeligibile   
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   56.08 Programe Instrumentul European de Vecin tate i Parteneriat (ENPI) 
   56.08.01   Finan area na ional   
   56.08.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.08.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.09 Sume aferente Fondului European pentru Refugia i 
   56.09.01   Finan area na ional   
   56.09.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.09.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.10 Sume aferente Fondului European de Returnare 
   56.10.01   Finan area na ional   
   56.10.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.10.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.11 Sume aferente Fondului European de integrare a resortisan ilor rilor ter e 
   56.11.01   Finan area na ional   
   56.11.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.11.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 
   56.12.01   Finan area na ional   
   56.12.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.12.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.13 Programe finan ate în cadrul facilit ii Schengen 
   56.13.01   Finan area na ional   
   56.13.02   Finan area extern  nerambursabil   



 320

Simbol 
cont Denumire cont contabil 

Titlu 
articol 
alineat 

Clasifica ia în vigoare începând cu anul 2006 

   56.13.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.14 Programele finan ate din Facilitatea de Tranzi ie 
   56.14.01   Finan area na ional   
   56.14.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.14.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.15 Alte programe comunitare finan ate în perioada 2007-2013 
   56.15.01   Finan area na ional   
   56.15.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.15.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.16 Alte facilit i i instrumente postaderare 
   56.16.01   Finan area na ional  
   56.16.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.16.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.17 Mecanismul financiar SEE 
   56.17.01   Finan area na ional   
   56.17.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.17.03   Cheltuieli neeligibile  

   56.18 Mecanismul financiar norvegian 
   56.18.01   Finan area na ional   
   56.18.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.18.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.19 Asisten a tehnic  în cadrul Programului Opera ional Asisten  Tehnic  
   56.19.01   Finan area na ional   
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   56.19.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.19.03   Cheltuieli neeligibile  
 

  56.20 Asisten  tehnic  în cadrul programelor opera ionale, altele decât Programul 
Opera ional Asisten  Tehnic  

   56.20.01   Finan area na ional   
   56.20.02   Finan area extern  nerambursabil   
   56.20.03   Cheltuieli neeligibile  

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat c tre bugetele locale necesare sus inerii 

derul rii proiectelor finan ate din FEN postaderare  

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.22 

Transferuri din bugetul de stat c tre ONG-uri, societ i comerciale, institu ii publice 
finan ate par ial sau integral din venituri proprii i al i beneficiari de drept public sau 
privat necesare sus inerii derul rii proiectelor finan ate din FEN postaderare 

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.22.01 Transferuri din bugetul de stat c tre institu iile publice finan ate par ial sau integral din 

venituri proprii necesare sus inerii derul rii proiectelor finan ate din FEN postaderare 

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.22.02 Transferuri din bugetul de stat c tre ONG-uri, societ i comerciale i al i beneficiari de drept 

public sau privat necesare sus inerii derul rii proiectelor finan ate din FEN postaderare 

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finan are din FEN 

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.24 Cofinan area asisten ei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea 

European   

 56.25 Programul de cooperare elve iano-român vizând reducerea disparit ilor economice i 
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 

 56.25.01   Finan area na ional   

 56.25.02   Finan area extern  nerambursabil   

 56.25.03   Cheltuieli neeligibile  

 56.26 Fondul European de Ajustare la Globalizare 

 56.26.01   Finan area na ional   

 56.26.02   Finan area extern  nerambursabil   

 56.26.03   Cheltuieli neeligibile  
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 56.27 Asisten a tehnic  pentru mecanismele financiare SEE*) 

 56.27.01   Finan area na ional  

 56.27.02   Finan area extern  nerambursabil   

 56.27.03   Cheltuieli neeligibile  

 56.28 Fondul na ional pentru rela ii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE*) 

 56.28.01   Finan area na ional  

 56.28.02   Finan area extern  nerambursabil  

 56.28.03   Cheltuieli neeligibile  

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.29 Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up  

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.30 Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top up c tre 

bugetele locale 

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.31 

Transferuri din bugetul de stat c tre ONG-uri, societ i comerciale, institu ii publice 
finan ate par ial sau integral din venituri proprii i al i beneficiari de drept public sau 
privat necesare sus inerii derul rii proiectelor finan ate din FEN postaderare, din 
sumele încasate în cadrul procedurii top up 

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.31.01 

Transferuri din bugetul de stat c tre institu iile publice finan ate par ial sau integral din 
venituri proprii necesare sus inerii derul rii proiectelor finan ate din FEN postaderare, din 
sumele încasate în cadrul procedurii top up 

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.31.02 

Transferuri din bugetul de stat c tre ONG-uri, societ i comerciale i al i beneficiari de drept 
public sau privat necesare sus inerii derul rii proiectelor finan ate din FEN postaderare, din 
sumele încasate în cadrul procedurii top up 

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.35 Transferuri reprezentând cofinan area public  în cadrul mecanismului SEE, pentru 

promotorii de proiect/beneficiarii insti utii publice 

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.36 Transferuri reprezentând cofinan area public  în cadrul mecanismului financiar 

norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii insti utii publice 

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.37 Transferuri reprezentând cofinan area public  în cadrul mecanismului SEE, pentru 

promotorii de proiect/beneficiarii al ii decât institu ii publice 
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6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.38 Transferuri reprezentând cofinan area public  în cadrul mecanismului financiar 

norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii al ii decât insti utii publice 

6780000 Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare i fonduri de la bugetul de stat 56.39 Sume aferente corec iilor financiare suportate din bugetul de stat 

   57 TITLUL IX ASISTEN  SOCIAL  

6760000 Asigur ri sociale 57.01 Asigur ri sociale 

6770000 Ajutoare sociale 57.02 Ajutoare sociale 

   57.02.01   Ajutoare sociale în numerar 

   57.02.02   Ajutoare sociale în natur  

   57.02.03   Tichete de cre  

   57.02.04   Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 

  59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI  

6790000 Alte cheltuieli 59.01   Burse  

  59.02   Ajutoare pentru daune provocate de calamit ile naturale 

  59.03   Finan area partidelor politice 

  59.04   Sprijinirea organiza iilor cet enilor apar inând minorit ilor na ionale altele decât cele 
care primesc subven ii de la bugetul de stat 

  59.05   Finan area unor programe i proiecte interetnice i combatere a intoleran ei 

  59.06   Producerea i distribuirea filmelor  

  59.07   Sprijinirea activit ii românilor de pretutindeni i a organiza iilor reprezentative ale 
acestora 

  59.08   Programe pentru tineret 

  59.09   Desp gubiri acordate produc torilor agricoli în caz de calamit i naturale în agricultur  

  59.10   Fond la dispozi ia primului-ministru pentru sprijinirea comunit ilor române ti de 
pretutindeni 

  59.11   Asocia ii i funda ii 

  59.12   Sus inerea cultelor 
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  59.13   Contribu ia statului,  pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara grani elor 

  59.14   Contribu ia statului la salarizarea personalului de cult 

  59.15   Contribu ii la salarizarea personalului neclerical 

  59.16   Poiecte de comunicare, informare public  i promovarea imaginii i intereselor 
române ti peste hotare 

  59.17   Desp gubiri civile 

  59.18   Desp gubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii i combaterii epizootiilor 

  59.19   Îndemniza ia de merit 

  59.20   Sume destinate finan rii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept 
privat 

  59.21  Comenzi de stat pentru c r i i publica ii 

  59.22  Ac iuni cu caracter tiin ific i social-cultural  

  59.23  Finan area Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului i al rezisten ei Sighet" 

  59.24  Finan area ansamblului "Memorialul revolu iei - Decembrie 1989" din Municipiul 
Timi oara 

  59.25  Sume aferente pl ii crean elor salariale 

  59.26  Sume acordate membrilor Academiilor 

  59.27  Renta viager  agricol  

  59.28  Finan area Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 

  59.30  Programe i proiecte privind prevenirea i combaterea discrimin rii 

  59.31  Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank 

  59.32  Rambursarea contravalorii unor servicii de naviga ie aerian  

  59.33  Sume destinate men inerii navigabilit ii aeronavelor pentru zboruri speciale 

  59.34  
Sume alocate pentru întocmirea documenta iilor cadastrale i a publicit ii imobiliare 
pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administreaz  
infrastructura feroviar  

  59.35  Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuin e 

  59.36  Desp gubiri pentru eliberarea benzilor de frecven e radio 
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   65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINAN ARE RAMBURSABIL  

   65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finan are rambursabil  

   70 CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) 

   71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) 

    Cheltuielile vor fi detaliate dup  natura lor potrivit listei de mai jos 

6810000 Cheltuieli opera ionale privind amortiz rile, provizioanele i ajust rile pentru 
depreciere 71.01 Active fixe 

6820000 Cheltuieli cu activele  fixe neamortizabile      

   71.01.01   Construc ii 

   71.01.02  Ma ini, echipamente i mijloace de transport  

   71.01.03   Mobilier, aparatur  birotic  i alte active corporale 

   71.01.04   Microbuze colare 

   71.01.30   Alte active fixe 

6890000 Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare 71.02 Stocuri 

   71.02.01   Rezerve de stat i de mobilizare 

6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale � repara ii capitale 71.03 Repara ii capitale aferente activelor fixe 
   72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  
   72.01 Active financiare 
    72.01.01   Participare la capitalul social al societ ilor comerciale 
    75 TITLUL XIV FONDUL NA IONAL DE DEZVOLTARE 

   79 OPERA IUNI FINANCIARE (79=80+81) 
  80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  
  80.01   Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conven ii bilaterale i 

interguvernamentale 
  80.02   Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 
  80.03   Împrumuturi pentru institu ii i servicii publice sau activit i finan ate integral din venituri 

proprii 
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  80.04   Împrumuturi din bugetul asigur rilor pentru omaj 
 

 80.05   Împrumuturi acordate pentru construirea, cump rarea, reabilitarea, consolidarea i 
extinderea unor locuin e 

  80.06   Microcredite  acordate persoanelor fizice care desf oar  activit i pe cont propriu, 
aduc toare de venituri, în vederea între inerii materiale 

  80.07   Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice 
  80.08   Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cas  
  80.09   Împrumuturi acordate de agen iile guvernamentale i  administrate prin agen ii de 

credit 
  80.30   Alte împrumuturi 

   81 TITLUL XVI RAMBURS RI DE CREDITE  

   81.01 Ramburs ri de credite externe 
   81.01.01   Ramburs ri de credite externe contractate de ordonatorii de credite 
   81.01.02   Ramburs ri de credite externe din fondul de garantare  

   81.01.05   Ramburs ri de credite aferente datoriei publice externe locale 

6650000 Cheltuieli din diferen e de curs valutar 81.01.06   Diferen e de curs aferente datoriei publice externe 

   81.01.07   Restituiri de capital din tranzac ii cu derivate financiare 

   81.02 Ramburs ri de credite interne  

   81.02.01   Ramburs ri de credite interne garantate 

6650000 Cheltuieli din diferen e de curs valutar 81.02.02   Diferen e de curs aferente datoriei publice interne 

   81.02.05   Ramburs ri de credite aferente datoriei publice interne locale 

   81.03 Ramburs ri de credite în contul împrumuturilor preluate de MEF în baza OUG 64/2007 

   81.04 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finan area proiectelor cu finan are UE 

   84 TITLUL XVII PL I EFECTUATE ÎN ANII PRECEDEN I I RECUPERATE ÎN ANUL 
CURENT 

   85.01 Pl i efectuate în anii preceden i i recuperate în anul curent 

    REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 
   90 TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 
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   91.01 Rezerve 
   92.01 Excedent 
   93.01 Deficit 


